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Allwch chi ganfod a nodi? 

Sea Lettuce 

Mae hyn yn wyrdd llachar 
ac yn tenau, ond llydan.

Mae'n cael ei fwyta weithiau 
mewn Cawl!

Wystry
s 

�
Lle mae gwelyau wystrys 
maent yn cadw ein dŵr 

môr yn lân. Mae llawer o 
bobl yn talu llawer o arian 

i fwyta'r rhain!

Comb slefran fôr  

�
Mae'r rhain yn bitw. Ni 
welwch hwy yn y môr, 
ond gallant eu gweld o 

gwmpas ymyl y pwll padlo 
yn yr haf. Maent yn 

disgleirio'n wyrdd yng 
ngolau'r lleuad.

Dydyn nhw ddim yn troi.

Sea Grass 

�
Gwyrdd dwfn. Tenau, fel 
porfa.! Yn bwysig iawn ar 

gyfer cadw pysgod babi yn 
ddiogel a dal y mwd yn 

llonydd!

Cocos 

�
Mae'r rhain yn glanhau'r 
mwd ac yn tynnu allan y 

pethau drwg fel bod 
anifeiliaid eraill yn gallu 

byw yn ein dŵr. Mae 
llawer o bobl yn hoffi eu 

bwyta.

Slefren Gylchog  

�
Mae'r rhain yn 

gyffredin wrth i'r môr 
gynhesu. Dydyn nhw 

ddim yn ymprydio.

Periwinkle 

�
Mae hon yn falwen fôr. 
Maent yn bwysig. Maen 
nhw'n cadw'r mwd yn 

lân.

Enw gwyddonol 

�
Bydd y rhain o dan y dŵr 
yn y pwll padlo neu o dan 

greigiau ar y traeth. 
Nhw'n ' gwau ' twnnel ' i 
ddal bwyd. Dydyn nhw 
ddim yn brathu ond yn 

glanhau ein dŵr.

Crystal slefran fôr  

�
Mae'r rhain yn 

gyffredin wrth i'r môr 
gynhesu. Dydyn nhw 

ddim yn ymprydio.
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Cranc babanod 

�
Mae'r rhain yn llai na chi. 
Peidiwch ag anghofio chwilio 
amdanyn nhw o amgylch y 
gwymon gwyrdd drwy'r triongl ar 
y post.

Cragen maharen 

�
Gwelwn lawer o'r rhain. 
Daethant o Siapan yn wreiddiol 
ac nid ydynt yn dda i'n wystrys-
maent yn dwyn eu bwyd.

Ragworm 

�
Nid yw'r rhain yn fawr ac mae 
usuall yn byw yn y tywod mwdlyd. 
Pan fyddwch yn palu argae neu 
gastell tywod ger y mwd, efallai y 
byddwch yn eu gweld.

Bladder wrack 

�
Os ydych chi'n popio'r swigod 
hyn byddant yn cael eu llenwi â 
jeli.

Cragen grachod 

�
Byddwch yn dod o hyd i'r rhain 
ar gefn cregyn, crancod a 
cherrig. Maen nhw'n gallu byw 
mewn llawer o lefydd!

Sea scud 

A geir fel arfer o dan gwymon 
neu greigiau. Mae hyn yn 
helpu ein mwd i aros yn lân. 
Edrychwch yn ofalus-maen 
nhw'n symud yn gyflym!

Knotted wrack 

Roedd gan hyn swigod aer sy'n 
gwneud sŵn popio mawr pan 
fyddwch yn llwyddo i'w pop!

Brenigen 

�
Maent fel arfer yn cuddio ar 
waliau a physt o dan y gwymon 
DU.

Allwch chi weld os yw cranc 
mawr yn fachgen neu'n ferch? 
Bachgen sydd wrth y top a'r ferch 
ar y gwaelod.

�


